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ผมอานขาวในหนาหนังสือพิมพดวยความรูสึกอันยากแกการพรรณนา ทุกวันนี้
หนังสือพิมพมีแตรายงานขาว `ผัวฟองเมีย' หรือ `เมียฟองผัว' ขอหาที่ฟองรองกันก็คือ คูสมรส
มิอาจกอใหเกิดอาการ `ปติสังวาส' (orgasm) แกกันและกัน คูกรณีจึงตองเสนอการพิสูจนใน
ชั้นศาลวา อาการ `ปติสังวาส' กอเกิดขึ้นเมื่อไร และกอเกิดขึ้นไดอยางไร รายงานดังกลาวนี้กอให
เกิดอาการ `ปติบันเทิง' แกผูอานวัยหนุมสาวถวนทั่วหนา แตสําหรับผูอานที่แกเฒาเชนผม รับรู
ขาวทํานองนี้ดวยอารมณแสนเศรา
จารีตการแตงงานไดแปรเปลี่ยนไปมากในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ธรรมเนียม
ที่ชายหนุมใหสินสอดทองหมั้นแกหญิงสาวเพื่อการใชชีวิตสมรสรวมกันคอยๆมลายไป อยางนอย
ที่สุดในกรุงเทพฯและเขตเมืองใหญไมมีจารีตธรรมเนียมเชนนี้อีกแลว สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือ
ตลาดการสมรสที่มีดีมานดและซัพพลาย ธุรกิจคนกลางเติบโตอยางรวดเร็วในตลาดการสมรส
และดวยการที่ทําหนาที่ของธุรกิจดังกลาวนี้ ชายหนุมและหญิงสาวจํานวนมากมีโอกาสพานพบ
กันหลายตอหลายคูลงเอยดวยการแตงงาน การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานกลายเปนเรื่องปกติ
การแตงงานโดยที่มิไดมีประสบการณแหงอาการ `ปติสังวาส' รวมกันกอนการแตงงานกลับถูก
ติฉินนินทา
ความสัมพันธกอนการแตงงานเปนขอมูลที่ทั้งสองฝายใชในการประเมิน `ราคา'
ของการแตงงาน หากฝายหญิงประเมินแลวพบวา ชีวิตสมรสใหความสุขอันลนเหลือและมากกวา
ความสุขที่ฝายชายไดรับ ฝายหญิงก็จะเปนฝายเสนอสินสอดใหฝายชาย ทั้งสองฝายจะตอรอง
ราคากันอยางเปดเผยและปราศจากอาการขวยเขิน มีกรณีหานอยไมที่การแตงงานลงเอยดวยการ
ที่ไมมีฝายใดจายสินสอด แต `ราคา' หรือสินสอดที่ไดรับกลายเปนเครื่องบงบอกสถานะในตลาด
การสมรส เพราะทางราชการไดบันทึกขอมูล `ราคา' ในเวลาที่รับจดทะเบียนสมรสดวย
สถาบั น การแต ง งานเปลี่ ย นโฉมหน า ไปเป น อั น มาก ชีวิตสมรสมิไดมีส ภาพ
อันยั่งยืนอีกตอไป เพราะการแตงงานตองมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร จารีตดังกลาวนี้
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เริ่มตนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก แลวไหลบาเขาสูสังคมไทยตามกระแสโลกานุวัตร
ขอตกลงสําคัญในสัญญาการแตงงานมีอยางนอย 2 ขอ ขอแรกวาดวยชวงเวลาของชีวิตสมรส
ซึ่งยาวนานตามแตคูสมรสจะตกลงกัน ขอที่สองวาดวยเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา
คูสมรสที่ตางไมแนใจซึ่งกันและกันมักจะเลือกกําหนดชวงเวลาของชีวิตสมรสสั้น
หากความมั่นใจซึ่งกันและกันยิ่งมีมากเพียงใด อายุการสมรสตามสัญญาก็จะยิ่งยาวมากเพียงนั้น
แตเมื่อการใชชีวิตสมรสครบตามสัญญาแลว หากยังพึงใจที่จะใชชีวิตสมรสตอไป ก็อาจตออายุ
สัญญาได
สัญญาการแตงงานมักจะระบุเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญากอนครอบกําหนดไว
เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งก็คือ การมิไดเกิดอาการ `ปติสังวาส' จากการรวมเพศ ถือเปนเหตุใน
การบอกเลิกสัญญาการแตงงานได เงื่อนไขสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมิไดรวมรับภาระ
รายจายในครอบครัวตามที่ระบุไวในสัญญาถือเปนเหตุในการหยารางได จารีตที่สามีตอง `เลี้ยงดู'
ภรรยานั้นไดเหือดหายไปนานแลว เพราะบัดนี้ทั้งหญิงและชายตางมีรายไดจากการทํ างาน
ดวยกันทั้งคู สัญญาการแตงงานจึงมีขอตกลงวา แตละฝายตอง `ลงขัน' เพื่อการใชจายภายใน
ครัวเรือนจํานวนเทาใด คูสมรสบางคูมีขอตกลงวา หากฝายหญิงตั้งครรภ ฝายชายตองจายเงิน
ชดเชยภาระการตั้งครรภแกฝายหญิง แตการเลี้ยงดูบุตรธิดามักจะถือเปนภาระรวมกัน ในบาง
กรณีก็มีขอตกลงใหฝายชายจายคาเลี้ยงดูบุตรธิดาแกฝายหญิง ในประการสํ าคัญสัญญามัก
จะมีขอตกลงวา เมื่อสัญญาสิ้นอายุลง ใครเปนผูรับภาระการเลี้ยงดูบุตร
สัญญาการแตงงานจะตองกระทํา ณ ที่วาการเขตหรือที่วาการอําเภอ ราชการ
จึงมีคลังขอมูลเกี่ยวกับตลาดการสมรส และเพื่อที่จะผลักดันใหตลาดการสมรสมีการแขงขัน
ที่สมบูรณ ทางการมี น โยบายใหประชาชนขอดูสัญญาการแตงงานได เพียงแตตองเสียคา
ธรรมเนียมแตเพียงเล็กนอย ขอมูลที่ปรากฏในสัญญาเกื้อกูลใหการเจรจาตอรองในการทําสัญญา
การแตงงานมีความเปนธรรมมากขึ้น อยางนอยที่สุดก็สามารถตรวจสอบไดวา "ราคา" ที่แตละคน
ไดรับจากการสมรสเปนเทาใด
ผมไม เ คยคาดคิ ด วา จารีตการแตง งานจะแปรเปลี่ย นไปมากเชน นี้ ผมอด
หวนระลึกถึงภาพยนตรเรื่อง Indecent Proposal มิได เมื่อกวาสิบปที่แลวเมื่อผมมีโอกาสชม
ภาพยนตรเรื่องนี้ ผมยังอดนึกมิไดวา เหตุไฉนสังคมอเมริกันจึงเสื่อมทรามทางจริยธรรมเชนนี้
ในภาพยนตรเรื่องดังกลาว เศรษฐีอเมริกันคนหนึ่ง (Robert Redford) ตองการเสพสังวาสกับ
หญิงที่มีสามีแลวคนหนึ่ง (Demi Moore) จึงเสนอเงิน `คาจาง' หนึ่งลานเหรียญอเมริกัน เมื่อสามี
ภรรยาตอบตกลง ก็มีการรางสัญญาสําหรับ `การจางงาน' ทนายฝายสตรีเรียกรองใหมี `ขอตกลง
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เผื่อเหนียว' (Safety Clause) วา หากเศรษฐีอเมริกันเกิดหัวใจวายระหวางการเสพสังวาส ฝาย
หญิงยังคงไดรับเงินคาจางหนึ่งลานเหรียญอเมริกันอยูดี
บัดนี้ ผมหัวเราะไมออก เพราะสังคมไทยได `รุดหนา' ไปถึงขั้นที่มีการใหเชา
ชวงภรรยากันอยางแพรหลาย ดวยเหตุที่การแตงงานเปนไปตามพันธสัญญา ความผูกพันและ
เยื่อใยระหวางสามีกับภรรยาไมแนนแฟน การปราศจากความเอื้ออาทรตอกันมีผลกระทบตอชีวิต
ทางเพศ รายงานการศึกษาหลายตอหลายเรื่องคนพบตรงกันวา คูสมรสสวนใหญไมมีความสุข
ทางเพศ และนี่เองเปนตนเหตุของการฟองหยาที่สําคัญ การปราศจากความสุขทางเพศเปนปจจัย
ผลักดันใหมีการเชาชวงภรรยา หากภรรยาตองการเสพสังวาสกับผูชายคนใด ก็อาจทําสัญญา
การเชาชวงภรรยาโดยจายเงินชดเชยแกสามี แตการเชาชวงมิไดมีเฉพาะแตดานภรรยาเทานั้น
หากยังมีการเชาชวงสามีดวย หญิงใดหากพึงใจสามีของผูอื่น อาจทําสัญญาการเชาชวงสามี
ดวยการจายเงินชดเชยแกผูเปนภรรยาตามกฎหมาย ในบางกรณี สามีหากตองการหลับนอนกับ
หญิงอื่น ก็ตองจายเงินชดเชยแกภรรยาเฉกเชนเดียวกัน
การเชาชวงสามีหรือภรรยาเปนเรื่องที่ไมผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายลักษณะ
ครอบครัวสมัยใหมยินยอมใหมีการทําสัญญาลักษณะนี้ นับเปนเวลาหลายปแลวที่การคาประเวณี
หมดไปจากสังคมไทย เพียงเมื่อทศวรรษเศษที่แลวนี้เอง ไมมีใครเชื่อวา โสเภณีจะสูญพันธุไปจาก
สยามเมืองยิ้มได แตบัดนี้โสเภณีไดสูญพันธุไปจริงๆ เพราะกฎหมายมีบทบัญญัติใหมวา การ
เสพสังวาสโดยมีขอตกลงเปนลายลักษณอักษร ไมถือเปนการคาประเวณี แมวาขอตกลงนั้นจะมี
เรื่องการจายเงินชดเชยก็ตาม ดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ `ทันสมัย' นี้เอง บรรดาซองทั้งหลาย
จึงโรเนียวแบบฟอรมสัญญาการรวมเพศไวเปนตัน เพื่อให `แขก' และ `อีตัว' ลงนามกอนการรวม
ประเวณี
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภไดเหือดหายไปจากสังคมไทยจนเกือบหมดสิ้น ความ
สัมพันธตามพันธสัญญากอเกิดขึ้นมาแทนที่ และแผขยายไปสูปริมณฑลตางๆในสังคมไทย แมแต
การจางคนใชยังตองทําสัญญา แตความสัมพันธตามพันธสัญญายังทะลวงเขาสูระบบราชการและ
ตลาดการเมืองไดไมมากนัก
การขยายตัวของความสัมพันธตามพันธสัญญานับเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าลาย
ความสัมพันธสวนบุคคลระหวางมนุษย สายใยระหวางสมาชิกในสังคมถูกกัดกรอนทีละเล็ก
ทีละนอย สถาบันครอบครัวถูกสั่นคลอนอยางรุนแรง สภาพบานแตกสาแหรกขาดปรากฏไปทั่ว
เพราะสามี ภ รรยาจํ านวนมากต อ งแยกทางกั น อยู  เนื่ อ งจากการหยา ร า งหรือเนื่อ งจากมิได
ตอสัญญาหลังจากสัญญาการสมรสสิ้นอายุ เด็กของชาติจํานวนมากหากไมขาดพอ ก็มักจะ
ขาดแม ความผูกพันระหวางลูกกับพอแมเสื่อมสลาย
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ผมเฝามองการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยดวยอารมณอันแสนเศรา ปรากฏการณ
ที่กําลังเกิดขึ้นเปนเรื่องไกลเกินกวาที่ผมคาดคิด สถานการณนับวันมีแตเลวรายลง อยางนอย
ในสายตาของผม ผูคนที่มีประสบการณในการมีชีวิตสมรสที่มีลักษณะ `ทุนนิยม' ดังกลาวขางตน
นี้ บางคนยางสูวัย 50 ป คนเหลานี้เริ่มคิดถึงปญหาในอนาคตวา ใครจะเปนผูเลี้ยงดูและดูแลตน
ในยามแกเฒา ในขณะที่เด็กวัยรุนสมัยนี้ ซึ่งถือกําเนิดจากชีวิตสมรส `ทุนนิยม' เริ่มมีทัศนคติวา
การเลี้ ย งดู บิด ามารดามิ ใช ห น า ที่ข องบุตร ในชว งเวลาปเ ศษที่ ผา นมานี้ เริ่มมีการเสนอให
ตรากฎหมายเพื่อบังคับใหบุตรตองเลี้ยงดูบิดามารดาในยามแกเฒา หรือในยามเจ็บไขไดปวยจน
มิอาจทํางานหารายได แตวัยรุนบางกลุมก็โตแยงวา ในเมื่อพอแมทอดทิ้งลูกได เหตุใดลูกจึง
ทอดทิ้งพอแมมิได
เมื่อประมาณสองทศวรรษที่แลว ฟรานซิส ฟูกูยามา (Francis Fukuyama) มอง
เห็น `ปลายทางของประวัติศาสตร' (The End of History) บัดนี้ ผมกลับมองเห็น `ปลายทางของ
ทุนนิยม'

